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Kritéria hodnocení žádostí o dotace 
 

Žádosti jsou hodnoceny administrátorem (hodnotící kritéria A). Dále jsou 
žádosti hodnoceny hodnotící komisí – poradním orgánem ROK Komisí pro 
rodinu a sociální záležitosti (hodnotící kritéria B). Kritéria v úrovni C posuzuje 
Rada Olomouckého kraje. 

 

ZPŮSOB HODNOCENÍ A ROZHODOVÁNÍ O ŽÁDOSTECH 

NÁZEV 

HODNOCENÍ 

HODNOTITEL POČET 
KRITÉRIÍ 

MAXIMÁLNÍ 
POČET 
PŘIDĚLENÝCH 
BODŮ 

Hodnotící 
kritéria A 

Administrátor  

(automatické 
hodnocení) 

4 40 

Hodnotící 
kritéria B 

Poradní orgán ROK - 
Komise pro rodinu a 
sociální záležitosti, 
(hodnotící komise) 

3 40 

Hodnotící 
kritéria C 

Rada Olomouckého 
kraje (ROK) 1 

20 

 
 

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ – DEFINICE 
 

 
SOUČET PŘIDĚLENÝCH BODŮ NESMÍ PŘEKROČIT POČET 100 

(MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOSAŽENÝCH BODŮ) 

A Hodnotící kritéria definovaná administrátorem  

A1 
Podíl požadované dotace na celkových předpokládaných 

uznatelných výdajích projektu 
Počet bodů 

 

 do 20 % včetně z celkových uznatelných výdajů projektu 

nebo projekty do 35 000,- Kč 

 21 % - 35 % z celkových uznatelných výdajů projektu 

(včetně) 

 36 % - 50 % z celkových uznatelných výdajů projektu 

(včetně) 

10 

 

6 

 

3 

A2 
Zřízení a provoz licenčního Family Pointu v roce 2023 

(kontaktního či základního) v rámci krajské sítě 
Počet bodů 

 
 ano 

 ne 

10 

0 

A3 Vazba projektu na další aktivity v území Počet bodů 

 
 Projekt přímo navazuje na právě realizovaný či 

v předchozích dvou letech zrealizovaný projekt či aktivitu 

10 
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 Projekt přímo nenavazuje na právě realizovaný či 

v předchozích dvou letech zrealizovaný projekt či aktivitu 

 Jedná se o izolovaný projekt bez dalších vazeb 

6 

 

 

3 

A4 Četnost poskytování služeb pro rodiny Počet bodů 

 

 více než 1x týdně 

 1x týdně 

 min. 12x za rok 

 1x za rok 

10 

6 

4 

2 

B 
Hodnotící kritéria definuje administrátor ve spolupráci s hodnotitelem 

kritérií B. Jedná se o věcné hodnocení se zaměřením na odbornost. 

B1 Soulad obsahu projektu se zaměřením dotačního titulu Počet bodů 

 

 Projekt je zcela v souladu se zaměřením dotačního titulu a jeho 

dopad na podporu rodiny a mezigenerační soužití je vysoký (např. 

se jedná o zajištění celoroční činnosti organizace nebo o více na 

sebe navazujících aktivit). 

 Projekt není zcela v souladu se zaměřením dotačního titulu a jeho 

dopad na podporu rodiny a mezigenerační soužití je běžný/nízký 

(např. se jedná o zábavně-naučné projekty pro úzkou cílovou 

skupinu). 

 

 

 

0-10* 

 

*v případě počtu bodů 0 (B1) se dále projekt nehodnotí z důvodu nesouladu se zaměřením 

dotačního titulu, žádost bude navržena k nevyhovění. 

B2 Úroveň zpracování projektu  Počet bodů 

 

 Cíl projektu je konkretizován. Cílová skupina podporovaných osob 

je jednoznačně definována. Projekt je srozumitelně popsán a 

jednotlivé aktivity jsou specifikovány. 

 Cíl projektu nebo cílová skupina podporovaných osob nejsou 

konkrétně vymezeny. Projekt je zpracován v minimálním rozsahu. 

 

0-15 

 

B3 Přiměřenost rozpočtu projektu Počet bodů 

 

 Finanční zabezpečení je z hlediska výše, struktury, časového 

rozvržení a počtu podpořených osob optimální. Všechny položky 

rozpočtu jsou řádně odůvodněné. 

 Finanční zabezpečení projektu je nadhodnocené. Odůvodnění 

položek rozpočtu je nedostatečné a nelze posoudit oprávněnost 

výdajů. 

 

 

0-15 

  

C Hodnotící kritéria pro Radu Olomouckého kraje  

 

Posouzení významu projektu pro Olomoucký kraj – v souladu s  

 Koncepcí rodinné politiky Olomouckého kraje pro roky 2023-2027 

 Akčním plánem Koncepce Rodinné politiky Olomouckého kraje na 

rok 2023 

C1 Posouzení významu projektu pro Olomoucký kraj - 

návaznost na strategické dokumenty: 

 Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2023-

2027 

Počet bodů 
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 Akční plán Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 

2023 

 Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje pro volební 

období 2020-2024 

 

 Vysoká míra potřebnosti (shoda projektu s několika obsahovými 

prioritami některého strategického dokumentu). 

 Běžná míra potřebnosti (ostatní). 

 Žádná míra potřebnosti (bez návaznosti na strategické 

dokumenty) 

20 

 

10 

0 

 
8.1. Administrátor po ověření informací ze žádosti (administrativní kontrola údajů, 

kontrola účelu žádosti na Pravidla, případná kontrola splnění požadavků na 
odstranění nedostatků v žádosti dle odst. 8.6 apod.) hodnotí žádosti v části kritérií 
A. Poté předloží přijaté žádosti s bodovým hodnocením kritérií A příslušnému 
poradnímu orgánu ROK (hodnotící komisi) Komisi pro rodinu a sociální záležitosti.  

 
8.2. Hodnotící komise provede hodnocení žádostí z odborného pohledu (kritéria 

B). Dále hodnotící komise ve spolupráci s administrátorem připraví návrh 
bodového hodnocení významu žádosti (projektu) z pohledu poskytovatele 
dotace (kritéria C). 

  
8.3. Po vyhodnocení v hodnotící komisi připraví administrátor podkladový materiál 

pro další hodnocení žádostí a rozhodnutí o žádostech řídícím orgánem.  
Přijaté žádosti o dotace v dotačním titulu (podstatné náležitosti žádostí) jsou 
v podkladovém materiálu seřazeny dle dosaženého bodového zisku.  
V případech, kdy je Pravidly umožněno příjemci požadované dotace krátit (s 
ohledem na počet žadatelů a výši alokace), bude návrh Radě Olomouckého 
kraje a následně řídícímu orgánu na výši poskytnuté dotace pro jednotlivé 
žadatele odpovídat výsledku bodování v části A, B a návrhu v části C. 

Administrátor připraví návrh na vyhodnocení tak, aby celková výše obdržených 
bodů žádosti relevantně odpovídala návrhu na výši poskytnuté dotace v 
poměru na žadatelem požadovanou výši dotace (např. z celkově možných 100 
bodů je žádost obodovaná na 100 bodů, bude navrženo požadovaných 100 
000 Kč;  z celkově možných 100 bodů je žádost obodovaná na 71 bodů, bude 
navrženo 71 000 Kč, tzn., za 71 bodů obdrží 71 % požadované částky 100 000 
Kč). Snížení až na hranici disponibilních zdrojů provede na základě 
matematického výpočtu, který zohledňuje celkovou finanční alokaci a získané 
body.  

Pokud bude vlivem krácení požadavku u žádosti navržena výše dotace nižší, 
než je minimální výše dotace dle odst. 5.1, bude takový návrh dotace upraven 
na minimální výši dle odst. 5.1. (tj. 10 000 Kč). 

 
Specifikace podmínek vyhovění/nevyhovění žádostem v DT: 

 

PODKLAD PRO ROZHODNUTÍ 
ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU 

POČET 
DOSAŽENÝCH 
BODŮ 

NÁVRH ŘÍDÍCÍMU 
ORGÁNU 

Hodnocení administrátorem, hodnotící 
komisí, Radou Olomouckého kraje  
(celkový bodový zisk A – C) 

0-60 
NEVYHOVĚT 
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Hodnocení administrátorem, hodnotící 
komisí, Radou Olomouckého kraje  
(celkový bodový zisk A – C) 

61-99 ČÁSTEČNĚ VYHOVĚT* 

Hodnocení administrátorem, hodnotící 
komisí, Radou Olomouckého kraje  
(celkový bodový zisk A – C) 

100 
VYHOVĚT 

*Výše poskytnuté dotace bude odpovídat počtu dosažených bodů. Následně dojde ke snížení 
poskytnuté dotace až na hranici disponibilních zdrojů. Výsledek navržené dotace se provede 
na základě matematického výpočtu, který zohledňuje celkovou finanční alokaci a získané body. 

 
8.4. Řídící orgán rozhodne o poskytnutí dotace posouzením kritérií uvedených 

v žádosti, zejména pak vzhledem k dosaženému bodovému hodnocení 
žádosti, k popisu konkrétního účelu a cíle projektu, očekávaných přínosů 
akce/činnosti, účelu vynaložení dotačních prostředků.  
 

 Řídící orgán při posuzování bodového hodnocení přihlíží zejména 
k hranici dosaženého bodového zisku, přičemž žádostem s dosaženým 
počtem bodů do 60 včetně nebude vyhověno a v případě žádostí s 
dosaženým počtem bodů od 61 do 99 bodů včetně bude žádosti 
vyhověno pouze částečně. 
 

 


